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  التقدير الشكر
 

عليَّ بإتمام هذا العمو  يسر ي أن أقدم بالغ شكر   تقدير  للدكت ر  سبحا ه  تعالى بعد أن مّن اهلل
 .محمد سالم العملة المشرف على هذه الرسالة لما قدمه لي من مالحظات قيمة  ت جيلات ب اءة

 
لى أستاذ  الفاضو الدكت ر غسان سرحان لما م ح ي من  قت كما أتقدم بجزيو الشكر  العرفان إ

 جلد  فكر   الذ  كان إلرشاداته  ت جيلاته بالغ األثر في إخراج هذا البحث حّيز ال ج د  جزاه 
 .اهلل خير جزاء

 
كما أقدم شكر  الخاص إلى الدكت ر صالح ياسين الذين بذو جلدًا في قراءة هذه الرسالة   ضع 

 .مة عليلامالحظاته القي
 

كما أتقدم بالشكر إلى كو من ساهم  ساعد في إ جاز هذه العمو بطريقة أ  بأخرى  أخص بالذكر 
 .األستاذ محمد أب  عجمية   األستاذ رائد أب  طه   األستاذ غا م إخليو

 
 إلى هؤالء جميعًا خالص شكر   تقدير   احترامي

 
 الباحث
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 الملخص
 

الجــزء  -هــدفت هــذه الدراســة إلــى تحليــو  تقيــيم كتــاب الرياضــيات للصــف التاســع األساســي
ألهـــداف التعليميـــة   المحتـــ ى   األ شـــطة التعليميـــة   األســـئلة التق يميـــة   مـــدى مـــن حيـــث ا -األ و

يــد مــن حيـث الشــكو  اإلخـراج  كمــا هـدفت إلــى تقيــيم تــاب لم اصـفات كتــاب الرياضـيات الجتمثـو الك
الكتـــــاب مـــــن  جلـــــة  ظـــــر المعلمـــــين  المعلمـــــات فـــــي مـــــدارس محافظـــــة بيـــــت لحـــــم للعـــــام الدراســـــي 

 :اسة إلى اإلجابة على األسئلة  الفرضيات التالية   قد سعت الدر 2334/2335
ــــة  -1 ــــاب مــــن حيــــث مجاالتلــــا الثالث ــــي األهــــداف التعليميــــة لمحتــــ ى الكت ــــ ازن ف مــــا مــــدى الت

 .؟(المعرفية   اال فعالية   الملارية)
 Nationalمــا  ســبة ت زيــع األهــداف فــي المجــاو المعرفــي علــى مســت ياتلا حســب تصــ يف  -2

Council of Teaching Mathematics(NCTM)؟  ما مست يات التفكير التي تتطلبلا؟ 

 ما أشكاو المعرفة العلمية التي يتضم لا الكتاب؟  ما  سبة تكرار كو   ع م لا؟ -3

مـــا مـــدى تمثـــو كتـــاب الرياضـــيات للصـــف التاســـع األساســـي لم اصـــفات كتـــاب الرياضـــيات  -4
 الجيد من حيث الشكو  اإلخراج؟

اال فعاليــــة    المعرفــــة  )ة حســــب المجــــاالت الثالثــــة مــــا مــــدى التــــ ازن فــــي األســــئلة التق يميــــ -5
 ؟  ما مدى الت  ع في استخدام األسئلة المقالية  الم ض عية؟( الملارية

بــــين المت ســــطات ( α=3035) ال ت جــــد فــــر ق ذات داللــــة إحصــــائية ع ــــد مســــت ى الداللــــة  -2
لصـــف التاســـع الحســابية للتقـــديرات التق يميــة للمعلمـــين  المعلمـــات معــًا لكتـــاب الرياضــيات ل

 .على مجاالت تق يم الكتاب الخمسة   المست ى المقب و ترب يًا لكو مجاو

بــــين المت ســــطات ( α=3035) ال ت جــــد فــــر ق ذات داللــــة إحصــــائية ع ــــد مســــت ى الداللــــة  -7
الحسابية للتقديرات التق يمية للمعلمـين  المعلمـات معـًا علـى مجـاالت تقـ يم الكتـاب الخمسـة 

الخبـــرة التدريســـية   الـــد رات التدريبيـــة للمعلمـــين   المؤهـــو العلمـــي    الجـــ س  )لمتغيـــر تبعـــًا 
 (. المعلمات

 
الجــزء األ و  /  قــد تكــ ن مجتمــع الدراســة مــن كتــاب الرياضــيات للصــف التاســع األساســي

 تكــ ن أيضــًا مــن جميــع معلمــين  معلمــات الرياضــيات للصــف التاســع . صــفحة( 123)ال اقــع فــي 
معلمـًا  معلمـة   تك  ـت عي ـة الدراسـة ( 24)ت لحـم  البـالغ عـددهم األساسي في مدارس محافظة بي

 .معلمة( 25)معلمًا   ( 32)معلمًا  معلمة ب اقع ( 57)من 
أداة تحليـــو المحتـــ ى إلـــى أشـــكاو المعرفـــة :  هـــي   قـــد اســـتخدمت عـــدة أد ات فـــي الدراســـة

 أداة تحليو المحت ى من  مية العلمية   أداة تص يف األهداف التعليمية   أداة تص يف األسئلة التق ي
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( 53)حيــث تمثــو الكتــاب لم اصــفات كتــاب الرياضــيات الجيــد  كمــا اســتخدمت اســتبا ة مك  ــة مــن 
فقرة  لتقييم الكتاب من  جلة  ظر معلمـي  معلمـات الرياضـيات للصـف التاسـع األساسـي   ت زعـت 

 ســـائو   شــطة التعليميــة  األ   المحتــ ى    األهـــداف التعليميــة  : الفقــرات علــى خمســة مجــاالت  هــي
خراج الكتاب  .التق يم   ا 

 جرى التأكد من صدق االستبا ة بعرضلا على لج ة من المحكمين   من حيث الثبـات فقـد 
تــم التحقــق م ــه عــن طريــق إعــادة االختبــار علــى عي ــة مك  ــة مــن عشــرة مــن المعلمــين  المعلمــات  

اب الثبات لعبارات االستبا ة بطريقـة حسب معامو بيرس ن   جرى حس( 3041) كان معامو الثبات 
  ثـم تـم حسـاب التجزئيـة ال صـفية  (3042)االتساق الداخلي   على الدرجـة الكليـة   قـد بلغـت قيمتـه 

 . ذلك حسب معادلة سبيرمان بر ان( 3084) قد بلغت قيمتلا 
 

 : اشارت  تائ  الدراسة إلى ما يلي
هـدفًا معرفيـًا  ب سـبة ( 53)ًا تعليميًا  م لا هدف( 41)بلغ عدد األهداف التعليمية في الكتاب  -1

   قـــــد خلــــت ال حــــدات الخمســــة مـــــن %(4501)هــــدفًا ملاريــــًا ب ســــبة ( 41)    %(5404)
األهـــداف اال فعاليــــة  ممــــا يــــدو علـــى عــــدم التــــ ازن فــــي ت زيـــع األهــــداف التعليميــــة الثالثــــة 

 (.اال فعالية   الملارية  المعرفية  )

فيمـا بلغـت %( 84)عرفـي التـي تضـم ت عمليـات عقليـة د يـا كا ت  سبة أهداف المجاو الم -2
 %(.12) سبة األهداف المعرفية التي تتضمن عمليات عقلية عليا 

ســؤااًل م زعــة علـى  حــدات الكتـاب الخمســة   ع ــد ( 184)بلـغ عــدد أسـئلة التقــ يم المرحلـي  -3
ا ـب إلـى أن تص يف هذه األسئلة إلى مجاالت األهداف الثالثـة أشـارت ال تـائ  فـي هـذا الج

ـــــي المرتبطـــــة بالمجـــــاو المعرفـــــي بلغـــــت  ســـــؤااًل ب ســـــبة ( 134)عـــــدد أســـــئلة التقـــــ يم المرحل
   لــم %(1702)ســؤااًل ب ســبة ( 53)   عــدد األســئلة المرتبطــة بالمجــاو الملــار  %(7208)

 .أسئلة تتضمن المجاو اال فعالي عنيحت   الكتاب 

قــط فــي حــين خـــال الكتــاب مــن األســـئلة كا ــت أســئلة الكتــاب التق يميـــة مــن ال ــ ع المقـــالي ف -4
الم ضــ عية  أمــا بال ســبة ألســئلة التقــ يم الختــامي لــم يشــتمو الكتــاب علــى أســئلة فــي هــذا 

 .المجاو فلم ي جد أسئلة تراكمية  أ  أسئلة مراجعة لل حدة

أ شطة م لا  شاطين عمليين   شاطين كتابيين  ( 4)اشتمو الكتاب في ال حدة الرابعة على  -5
 .على  شاطين عمليين فقط( تطبيقات حاس بية)ملحق الكتاب  كما احت ى

بال ســبة لتحليــو المحتــ ى مــن حيــث أشــكاو المعرفــة العلميــة  أشــارت ال تــائ  إلــى أن  ســبة  -2
  %(13048)   التعميمــــــــــات  ال ظريــــــــــات %(17028)المفــــــــــاهيم  المصــــــــــطلحات بلغــــــــــت 
 %(.25033)ية    المسائو الرياض%(42034) الخ ارزميات  الملارات الرياضية 
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أما فيما يتعلق بتحليو المحت ى حسب م اصفات كتاب الرياضـيات الجيـد مـن حيـث الشـكو  -7
ــم يتمثــو   اإلخــراج  فقــد تمثــو الكتــاب لــبعم معــايير  م اصــفات الكتــاب التربــ   الجيــد  ل

 .البعم اآلخر

بــين المت ســطات الحســابية ( α=3035) ال ت جــد فــر ق ذات داللــة إحصــائية ع ــد المســت ى  -8
للتقــديرات التق يميــة للمعلمــين  المعلمــات معــًا علــى كتــاب الرياضــيات علــى مجــاالت تقــ يم 

 .الكتاب الخمسة

بــين المت ســطات الحســابية ( α=3035) ال ت جــد فــر ق ذات داللــة إحصــائية ع ــد المســت ى  -4
لمتغيـر الجـ س   المؤهـو تبعـًا للتقديرات التق يمية للمعلمين  المعلمات فـي مجـاالت الدراسـة 

 .العلمين  الد رات التدريبية للمعلمين  المعلمات

بــــين المت ســــطات ( α=3035)  جــــ د فــــر ق ذات داللــــة إحصــــائية ع ــــد المســــت ى  -13
الحسابية للتقديرات التق يمية للمعلمين  المعلمات في مجاو األ شطة التعليمية للكتـاب  بـين 

 13أكثـــر مـــن )فئـــة    لصـــالل ال(ســـ  ات 13أكثـــر مـــن ) الفئـــة ( ســـ  ات 5أقـــو مـــن )الفئـــة 
 .   عدم  ج د فر ق على باقي المجاالت(س  ات

 
 : ب اًء على  تائ  الدراسة أ صى الباحث بعدد من الت صيات م لا

اال فعاليـة    المعرفيـة  : ضر رة الت ازن في ت زيع األهداف التعليميـة علـى المجـاالت الثالثـة -1
 . الملارية

ـــة -2 المعرفيـــة  : علـــى مجـــاالت األهـــدف الثالثـــة ضـــر رة التـــ ازن فـــي ت زيـــع األســـئلة التق يمي
 .اال فعالية   الملارية   العمو على الت ازن بين أسئلة التق يم المقالية  الم ض عية  

ضر رة  ضع خالصة في  لاية كو  حدة من  حدات الكتاب تبرز فيلا المفاهيم األساسـية  -3
 . التعميمات ال اردة في ال حدة

ـــــم فـــــي تصـــــميم    -4 ـــــب المدرســـــية ضـــــر رة إشـــــراك المعل عـــــداد الكت ـــــاء  تطـــــ ير الم لـــــاج  ا  ب 
 .الفلسطي ية

 
 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 الفصو األ و

 

 خلفية الدراسة  مشكلتلا
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة ومشكلتها

 :مقدمة

ــا ــًا  تطــ رًا تك  ل جي ــم يســبق لــه مثيــو   شــلدت فلســطين فــي الســ  ات األخيــرة  تفجــرًا علمي ل

عمليـــة تـــدريس الرياضـــيات أصـــبحت  تيجـــة تزايـــد المعرفـــة العلميـــة  حيـــث أدى هـــذا التطـــ ر إلـــى أن 

مـن    ح  األفضو لتط ير  اقـع العمليـة التعليميـة اً مستمر  اً    تط ر اً مميز  اً اهتمامتالقي خاص  بشكو

ممــا قيــد كــو    متطلبــات القــرن الحــاد   العشــرين  أجــو م اكبــة خصــائص العصــر العلمــي   التق ــي

أجــو  المع يــين علــى إ جــاح المســيرة الترب يــة لشــعب ا الفلســطي ي  بــأن يســاهم  لــ  بالقــدر البســيط مــن

 التحليـــو المســـتمر    التقيـــيم  التعلميـــة فـــي فلســـطين  مـــن خـــالو المتابعـــة/ إ جـــاح العمليـــة التعليميـــة

س في مدارس ا من أجو التط ير كي  صو إلى مرحلة إيجاد الجيو الذ  للم اه  الدراسية  التي تدرَّ 

جاءت م   لذلك يعمو على إيصاو مجتمع ا الفلسطي ي إلى أفضو المست يات التي تضاهي بلا األم

و تغذيــة راجعــة للقــائمين علــى إعــداد  تصــميم الكتــب المدرســية الفلســطي ية  فــي هــذه المســاهمة لتشــك

مركز تط ير الم اه  الفلسـطي ي فـي  زارة التربيـة  التعلـيم الفلسـطي ية   لتسـاهم فـي تحسـين محتـ ى 

 تدريسلا في مدارس ا   لاالكتب عامة   كتب الرياضيات خاصة  التي يق م المركز  ال زارة بتصميم

 .الفلسطي ية

إذ أ ـــه     تحقيــق أهــدافلا  يعــد الكتــاب المدرســي رك ــًا أساســيًا فـــي إ جــاح العمليــة الترب يــة

علــى عمليــة التعلــيم مســتمرة  كمــا أ ــه  العمليــة التعليميــة   هــ  الــذ  يبقــيال ســيلة األكثــر أهميــة فــي 

ســه مــن معل مــات   كــذلك فــإن الكتــاب المدرســي صــلب التعلــيم  جــ هره  أل ــه يحــدد للتلميــذ مــا سيدر 

 الدراســـة    ال قـــا    ســـيلة معي ـــة يمكـــن اللجـــ ء إليلـــا فـــي معظـــم ألـــ ان التـــدريس الصـــفي  كـــالح ار
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 سـائر ألـ ان ال شـاط الـذاتي    الطرق القائمة على المشر عات  حـو المشـكالت   التطبيقات  الذاتية

 (.1424ال اشف  ) الجماعي 

لحقـائق  المعل مـات  الغ يـة با  من أهم مصادر الـتعلم الم ظمـة  المبسـطة  الكتاب المدرسي

 األشــكاو  األ شــطة التق يميــة التــي تســلم فــي زيــادة    الصــ ر   الرســ م  يــة   الخــرائطالم تقــاة بع ا

كما أ ه سيد الم قف التعليمي يتقيد به التدريس  ي حصر في دائرته االمتحان . فاعلية التعلم  التعليم

 (.1442عيسا    ال)

باهتمامــــــات البــــــاحثين  ذ      تق يملــــــا   لقــــــد حظيــــــت عمليــــــة تحليــــــو الكتــــــب المدرســــــية

 طرائــق التــدريس فــي العــالم  حيــث شــلد األدب التربــ   خــالو الســ  ات   االختصــاص فــي الم ــاه 

أن تبلـــغ عمليـــة تحليـــو  اً  الدراســـات ذات الصـــلة   لـــيس غريبـــ  العشـــر الماضـــية مزيـــدًا مـــن البحـــ ث

أهــم مصــدر مــن مصــادر تعلــم "ألن الكتــاب المدرســي هــ   ؛ تق يملــا هــذا المبلــغ  كتــب المدرســيةال

  كما أ ه   قليو التكاليف مراجعته  االستزادة من التحصيو   ه  سلو االستعماو   تق يمه  الطالب

: مــن محتــ ى الم لــاج المطلــ ب  يمكــن الــتحكم بع اصــره األربعــة -علــى األقــو -يقــدم الحــد األد ــى

ثرائـه بالرسـ م  األهداف   المحت ى   األ شطة   التق يم   من السلو تط يره   الـتحكم فـي إخراجـه   ا 

 (.1443فرحان  مرعي  " ) مش قاً    الص ر   جعله ممتعاً 

كما أن للكتاب المدرسـي أهميـة كبـرى   د رًا فعـااًل فـي العمليـة التعليميـة  الترب يـة  فالكتـاب 

يقـــ م المعلـــم بتســـليو  صـــ للا إلـــى    أفكـــار   مفـــاهيم   معل مـــات  المدرســـي يحتـــ   علـــى حقـــائق

   عملية التخطيط لتط ير الكتب المدرسية بالغة األهمية  حيث أن الكتاب المدرسي  مطالب الطلبة

الفـرص أمـام التالميـذ لمسـاعدتلم علـى   تليئـةبالت فيق بين   عية المعل مـات التـي يقـدملا للتالميـذ  

من الخبرات  التـي تسـاعدهم علـى ال مـ  الشـامو فـي كافـة الج ا ـب   تحقيـق  كسب أكبر قدر ممكن

 (.1482ال كيو  )األهداف الترب ية الم ش دة 


